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Mantenha em boas condições a estrutura de sua casa, principalmente
o madeiramento de apoio do telhado; 

Mantenha as árvores no terreno da sua casa sadias, bem podadas e
longe da rede elétrica;  

Informe a Prefeitura sobre árvores não sadias identificadas no passeio
público. 

Se você estiver longe de casa e em local aberto, evite abrigar-se em
edificações precárias; 

Tente se proteger em locais seguros e resistentes a ventos fortes,
onde não há riscos de destelhamentos; 

Não fique debaixo de árvores e estruturas metálicas, pois há riscos de
quedas; 

Auxilie crianças, idosos e pessoas com dificuldade de locomoção
próximas a você; 

Não estacione veículos perto de torres de transmissão e placas de
propaganda. 

Como agir durante?

Medidas preventivas

Como agir depois?

Após a chuva, cuidado ao se deslocar pois o granizo deixa o piso
escorregadio;  

Não suba em telhados molhados, pois há risco de queda; 

Se notar que o telhado pode desabar, saia do local imediatamente e
comunique a situação às autoridades competentes. 
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SAMU: 192 Mantenha a calma e siga rigorosamente as orientações da Defesa

Civil e demais autoridades de sua cidade. 

Acompanhe as informações oficiais, por meio de sites, carros de
som, rádio, SMS, dentre outros, emitidos pela Defesa Civil ou
outras autoridades de sua cidade. Siga rigorosamente as
instruções. 

Desconfie das mensagens não-oficiais divulgadas nas redes
sociais. Elas podem ser falsas e causar pânico às pessoas,
gerando riscos de ferimentos e morte. Não repasse essas
mensagens. 

 

 

Recomendações gerais:

Granizo 
 
É a precipitação de pedras de gelo, com diâmetro igual ou superior a 5mm,
transparentes, que se formam no interior de nuvens do tipo cumulonimbus.
O granizo causa grandes prejuízos à agricultura, além da destruição de
telhados de casas e comércio. Pode ainda ocorrer congestionamentos no
trânsito devido ao acúmulo de gelo nas ruas, queda de árvores,
alagamentos, danos às redes elétricas, amassamento de latarias e quebra
de vidros de veículos. 
 
Siga as recomendações federais de autoproteção para situações
emergenciais envolvendo granizo.  

Saiba como se preparar e agir. 
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